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Numa fusão bancária, a união dos sistemas de TI pode render até 12 meses de trabalho. 
Quem informa é o vice-presidente de tecnologia e logística do Banco do Brasil, José Luís 
Salinas, que pilotou três incorporações recentes, inclusive a do banco paulista Nossa Caixa, 
realizada este mês. "O papel da área de TI é fundamental no processo, que não deve 
interromper as ações comerciais dos bancos envolvidos." 
 
No BB, as recentes aquisições incluem o Banco do Estado de Santa Catarina (Besc), em 
setembro de 2008; o Banco do Estado do Piauí (BEP) em novembro, e a Nossa Caixa, em 
março de 2009. "Estão em estudo as compras do Banco de Brasília (BRB) e do Banco do 
Estado do Espírito Santo (Banestes)", diz Salinas. 
 
A incorporação de uma instituição financeira é considerada por especialistas como um processo 
de alta complexidade, pois requer o envolvimento de todas as áreas da organização. Duas 
incorporações do Banco do Brasil (BEP e Besc) consumiram 420 mil horas de trabalho no BB e 
de 220 mil horas nas duas instituições adquiridas.  
 
Para cumprir o cronograma, a área de TI monta equipes para o controle das ações de fusão, 
que ainda incluem a criação de soluções para a migração de produtos, serviços, clientes, 
funcionários e medidas de segurança. "Cabe também ao departamento de TI zelar para que as 
atividades comerciais dos bancos não sejam interrompidas em nenhum momento do ajuste. O 
ideal é que a incorporação seja imperceptível, principalmente, para os correntistas", conta 
Salinas.  
 
O Santander Banespa concluiu a reunião dos sistemas dos bancos em junho de 2008. O 
projeto recebeu investimentos de R$ 2 bilhões e começou com a renovação tecnológica do 
Banespa, a partir de 2001. Mais de 800 funcionários formaram 52 grupos de trabalho para o 
projeto de integração. 
 
Segundo Edson Fregni, diretor da Sciere Consultores Associados, há uma ordem a ser seguida 
na migração. "Em primeiro lugar, unifica-se a base de clientes, depois é feita uma réplica 
desse conjunto, que funcionaria como o antigo, até que todos os sistemas sejam transferidos 
para uma nova base", explica o consultor. 
 
Para Luiz Felipe Ferlauto, executivo de desenvolvimento de negócios para o setor financeiro da 
IBM, que oferece consultoria para a viabilidade de fusões, a experiência acumulada pelos 
bancos pode ser decisiva para o projeto ganhar um final feliz. No caso do recente "casamento" 
entre Itaú e Unibanco, por exemplo, ele afirma que foi essencial para o sucesso do trabalho a 
passagem do Unibanco pela integração do Bandeirantes e do Nacional. "Sem falar do histórico 
do Itaú na compra do BankBoston, Bemge e Banestado", lembra Ferlauto, que foi CIO do 
Bandeirantes. 
 
De acordo com Elias Silva, presidente da NCR Brasil, especializada no setor de 
autoatendimento bancário, é comum que os bancos priorizem na migração as operações mais 
perceptíveis aos clientes, como a unificação da rede de caixas eletrônicos e dos sistemas das 
agências. "O ideal é que todo o processo não passe de um ano, porque os bancos tendem a 
paralisar investimentos em inovação durante a fase de integração." 
 
Para não perder pontos para a concorrência nos meses de solidificação dos sistemas, a maioria 
dos bancos recorre às integradoras e consultorias especializadas, que oferecem material 
humano e experiência técnica. A integradora de serviços Resource, por exemplo, que faturou 
R$ 100 milhões em 2008, espera que o negócio de fusões seja responsável por 10% da receita 
em 2009.  
 
"Já participamos de sete operações em dez anos", lembra o presidente da companhia, Gilmar 
Batistela, que montou uma equipe especializada na integração de sistemas de cartões de 
crédito. "Quando a união é bem conduzida, a instituição consegue equacionar o melhor de dois 



mundos e, no final da história, pode contar com uma solução de negócio ainda melhor que a 
anterior." 
 
Na consultoria GPTI, que participou das uniões Sudameris-Banco América do Sul e Bradesco-
BBV, o número de funcionários aumenta cerca de 30% em períodos de maior demanda. 
"Desse contingente, cerca de 15% permanece na empresa para garantir a sustentação do 
atendimento pós-fusão", explica Fabio Pereira, presidente da GPTI, que faturou R$ 257,5 
milhões no ano passado.  
 
Na Informatica Corporation, fornecedora de software para a integração de dados, o setor 
financeiro corresponde a 20% dos negócios da empresa. "Se a unificação não for desenvolvida 
de forma rápida, os bancos correm o risco de perder clientes", avisa Carlos André, diretor da 
companhia para a América Latina.  
 
Para Jeferson Kobayashi, diretor da área de serviços da integradora Columbia Storage, que 
trabalhou em cerca de dez processos de fusão, apesar do possível aumento dos contratos com 
as unificações, depois da operação concluída, o fluxo de trabalho entre os prestadores de 
serviços tende a diminuir. "Separados, os bancos compram e contratam mais do quando se 
tornam uma só empresa."  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 mar. 2009, Especial Bancos, p. F1-F4. 


